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Vážení, 

děkujeme za vaše dotazy. Odpovědi uvádíme přímo k dotazům: 

1) Poskytnutí informace, do jakého dotačního programu bude žádost o poskytnutí dotace na 
realizaci mateřské školky zaslána?  

Dosud nevíme. Vhodný dotační titul vyhledáváme. 

2) Poskytnutí informace, zda obec spolupracovala na definici podmínek pro zpracování 
projektové dokumentace? Pokud ano, žádáme zaslání takových dokumentů, ze kterých je výše 
uvedená spolupráce zřejmá  

Na definici podmínek pro zpracování PD se město nepodílelo. 

3) Bude obec jakožto veřejný zadavatel realizovat zadávací řízení na realizaci stavby 
mateřské školky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Pokud bude někdy v budoucnu projekt realizován, pak zajisté ano.  

4) Ověřila si obec, jakožto veřejný zadavatel, že způsob zpracování projektové dokumentace 
nezvýhodňuje konkrétního dodavatele? Pokud ano, žádáme poskytnutí takových dokumentů, 
ze kterých vyplývá závěr (ne)diskriminačních podmínek projektové dokumentace. 

Ne. Předpokládáme, že tomu tak není. V případě realizace bude vyloučeno podmínkami 

zadávacího řízení. 

5) Dále žadatelka žádá poskytnutí informace, zda již v minulosti (v období od 1 .1. 2012 do 2. 
11. 2016) obec akceptovala jako dar projektovou dokumentaci, kterou následně využila v 
zadávacím řízení při výběru dodavatele. Pokud ano, žádáme poskytnutí informací, jaké 
projekty byly takto realizovány a zda se jednalo o projekty, na které byla poskytnuta dotace.  

Není nám známo, že by v minulosti město přijalo dar v podobě PD. 
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6) Poskytnutí informace, zda se zastupitelstvo zabývalo skutečností, že člen Komise správy a 
majetku, která vydávala doporučení k přijetí daru v podobě projektové dokumentace, pan 
Radomír Grafek, je zároveň jediným společníkem společnosti RG architects studio s.r.o., 
která projektovou dokumentaci navrhla. Pokud se tímto zastupitelstvo zabývalo, žádáme 
poskytnutí dokumentů, ze kterých je zřejmé, jak tuto informaci vypořádalo.  

ZM se takovou skutečností nezabývalo. 

 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Radek Kříž v. r. 
tajemník MěÚ 
  

  

  

  

  

 


